
 

Compaq Presario Desktop Products 

Garanti- och 
supporthandbok 

� 1 års service av reservdelar 

 

Innan du kontaktar Compaq är det viktigt att du har följande 
information lätt tillgänglig. Ta dig tid att skriva ned produkt-
informationen för framtida bruk. 

 

Produktnamn: __________________________________________________________________ 
 
Modellnamn: ___________________________________________________________________ 
 
Serienummer:___________________________________________________________________ 
 
Inköpsdatum: ___________________________________________________________________ 
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© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft, Windows och Windows XP är varumärken som 
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra 
länder/regioner. 

Intel, Pentium, Intel Inside, och Celeron är varumärken 
som tillhör Intel Corporation. 

Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken 
som tillhör respektive företag. 

HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för 
avsaknad av information i denna text. Informationen i 
detta dokument ges “i befintligt skick” utan några som 
helst garantier och informationen kan ändras utan att detta 
meddelas. Garantiansvar för HP:s produkter definieras i de 
garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. 
Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare 
garantiåtaganden. 

 

 

 
VARNING! Text som visas på detta sätt 
innebär att risk för skada på utrustningen, 
förlust av information samt risk för 
personskador eller dödsfall kan uppstå 
om instruktionerna inte följs. 

 



3 

TELEFONNUMMER 
Schweiz 
Teknisk support 

www.compaq.se/support/ask/ 

077 120 4765 
När du hör välkomstmeddelandet trycker du på siffran 9. 

Teknisk support för maskinvara och programvara efter 
garantitidens utgång 
077 120 4765 

Support för programvara 
Om du har frågor om din programvara, kan du kontakta 
eller besöka din programvaruförsäljares webbsida på 
lämplig webbadress nedan: 

Arcsoft 
http://www.arcsoft.com 

Pinnacle 

http://www.pinnaclesys.com 
Veritas 

http://www.veritas.com 

Compaqs licensavtal för programvara 
Följande licensavtal gäller all tillhandahållen programvara 
såvida du inte har ett separat skriftligt avtal med Compaq. 

Licens 
Compaq ger dig rätt att använda en kopia av 
programvaran. Att använda programvaran innebär att 
lagra, ladda, installera, köra eller visa upp programvaran. 
Du kan bara använda programvaran på en dator eller 
processor åt gången. Du får inte ändra programvaran, ta 
bort någon licensinformation eller inaktivera några 
kontrollfunktioner i programvaran. Om programvaran är 
licensierad för samtidig användning får inte fler än 
maximalt antal behöriga användare använda 
programvaran samtidigt. 

Äganderätt 
Programvaran ägs av och är copyright-skyddad av 
Compaq eller dess tredjepartsleverantörer. Licensen ger 
ingen äganderätt till programvaran och medför inga 
rättigheter till programvaran. Compaqs 
tredjepartsleverantörer har rätt att tillgripa rättsliga 
åtgärder vid eventuella brott mot dessa licensvillkor. 

Kopior och bearbetningar 
Du får endast göra kopior eller bearbetningar av 
programvaran för arkiveringsändamål eller om kopiering 
och bearbetning är ett nödvändigt moment i den behöriga 
användningen av programvaran. All copyright-
information i den ursprungliga programvaran måste 
återges i alla kopior eller bearbetningar. Du får inte kopiera 
medföljande dokumentation, eller delar av den, utan 
föregående skriftligt medgivande från Compaq. 
Programvaran eller dokumentationen får inte kopieras till 
något allmänt nätverk. 

Ingen isärtagning eller dekryptering 
Du får inte dekompilera programvaran eller på annat sätt 
skaffa dig otillbörlig tillgång till programvarans struktur 
utan skriftligt tillstånd från Compaq. I vissa jurisdiktioner 
kan tillstånd från Compaq vara obehövligt för begränsad 
dekompilering eller annat intrång i programvarans 
struktur. Vid anmodan är du skyldig att förse Compaq med 
skäligt detaljerad information om eventuell dekompilering 
eller annat intrång i programvarans struktur. Du får inte 
dekryptera programvaran, såvida detta inte är nödvändigt 
för användningen av programvaran. 

Överlåtelse 
Licensen upphör automatiskt vid överlåtelse av 
programvaran. Vid överlåtelsen måste du överlåta 
programvaran, inklusive eventuella kopior och relaterad 
dokumentation, till mottagaren. Mottagaren måste 
godkänna dessa licensvillkor för att överlåtelsen ska 
vara giltig. 

Uppsägning 
Vid brott mot licensvillkoren kan Compaq efter 
meddelande häva licensen. När licensen har hävts måste 
du omedelbart förstöra programvaran inklusive alla 
kopior, bearbetningar och sammanslagna delar. 

Exportvillkor 
Du får inte exportera eller återexportera programvaran, 
kopior eller bearbetningar i strid mot gällande lagar eller 
förordningar. 
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Begränsade rättigheter 
Programvaran och eventuell tillhörande dokumentation 
har utvecklats uteslutande med privata medel. De 
levereras och licensieras som “commercial computer 
software” enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 
(Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991) eller DFARS 
252.227-7014 (Jun 1995), som “commercial item” enligt 
definitionen i FAR 2.101(a), eller som “Restricted computer 
software” enligt definitionen i FAR 52.227-19 (Jun 1987) 
(eller annan likvärdig myndighetsförordning eller 
avtalsparagraf), beroende på vilken definition som i 
sammanhanget är lämplig. Du har endast de rättigheter 
som tillkommer sådan programvara och tillhörande 
dokumentation enligt tillämplig FAR- eller 
DFARS-paragraf eller enligt Compaqs allmänna 
programvaruavtal för produkten.  

(Rev. 090502) 

Avtal gällande Compaqs garanti 
GILTIGHETSTID FÖR GARANTI:  1 år 

Compaq garanterar slutkunden att maskinvara, tillbehör och 
reservdelar från Compaq är fria från material- och 
tillverkningsfel. Denna garanti träder i kraft vid 
inköpsdatumet och gäller under den period som anges ovan. 

Compaq garanterar slutkunden att programvaran inte 
kommer att misslyckas att utföra programmerings-
instruktionerna p g a material- eller tillverkningsfel förutsatt 
att den installeras och används på korrekt sätt. Compaq 
garanterar inte att programvaran fungerar i kombination med 
maskinvaror och annan programvara som valts av kunden 
eller att den uppfyller krav som specificerats av kunden. 

Om ett nätverkskort (Network Interface Card, NIC) har 
förinstallerats av Compaq i Compaq Presario, garanterar 
Compaq att rätt drivrutiner är installerade och att 
Compaq Presario kan identifiera nätverkskortet. Compaqs 
garanti täcker dock INTE problem med anslutningar som 
INTE stöds. 

Compaq-produkter kan innehålla återanvända delar som i 
prestanda motsvarar nyproducerade delar, eller delar som 
har använts tillfälligt. 

Om Compaq informeras om denna typ av fel under 
garantiperioden åtar sig företaget att antingen reparera 
eller byta ut de skadade produkterna. Om programvaran 
visar sig vara behäftad med fel ersätter Compaq det 
programvarumedium som inte utför programmerings-
instruktionerna p g a sådant fel. Delar eller enheter som 
levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i 
prestanda med nya delar. 

Om Compaq inte under acceptabel tid kan reparera eller 
byta ut en produkt enligt garantiavtalet äger kunden vid 
retur av produkten rätt till ersättning för inköpspriset 
enligt gällande värderingsregler. Ersättning under de första 
3 månaderna sker till 100% av inköpspriset. Ersättning 
under de första 3–6 månaderna sker till 85% av 
inköpspriset. Ersättning under de första 6–9 månaderna 
sker till 55% av inköpspriset. Ersättning under de första  
9–12 månaderna sker till 35% av inköpspriset. 

Compaqs garanti gäller i alla länder eller på alla platser där 
Compaq ger support för produkten och där Compaq 
marknadsför produkten. Nivån på den garantiservice du 
får kan variera efter lokala förhållanden. Compaq 
förändrar inte produktens passform eller funktion för att 
den ska fungera i ett land eller på en plats där den inte är 
avsedd att fungera på grund av lagar och bestämmelser. 

Compaq garanterar inte att produkterna fungerar utan 
avbrott eller fel. 

Garantin gäller inte skador som uppkommit som resultat 
av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll eller felaktig 
kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller 
tillbehör som inte tillverkats av Compaq, (c) icke 
auktoriserad modifiering eller felaktig användning, 
(d) användning som inte skett i enlighet med de 
miljöspecifikationer för produkten som anges i den tryckta 
dokumentationen, (e) felaktig anpassning eller felaktigt 
underhåll av arbetsplatsen eller (f) icke auktoriserat 
underhålls- eller reparationsarbete, eller (g) hårdhänt 
behandling, försumlighet, olyckshändelse eller 
transportskador. 

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL 
LAGSTIFTNING ÄR OVANSTÅENDE GARANTI 
EXKLUSIV OCH DEN ENDA GARANTI DU ÄR 
BERÄTTIGAD TILL. INGA ANDRA GARANTIER ELLER 
VILLKOR UTTRYCKS ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDDA, 
OAVSETT OM DE ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA. 
EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR 
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET 
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL 
GARANTINS GILTIGHETSTID ENLIGT OVAN, ELLER 
TILL DEN TID SOM FASTSTÄLLS I DEN LOKALA 
LAGSTIFTNINGEN. Vissa länder/regioner tillåter inga 
begränsningar av tidsfristen på en underförstådd garanti, 
så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte 
gäller för dig. Den här garantin ger dig vissa lagliga 
rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som 
varierar från land/region till land/region. 
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DU KAN HA YTTERLIGARE LAGSTADGADE 
RÄTTIGHETER GENTEMOT SÄLJAREN GRUNDADE PÅ 
DITT KÖPEAVTAL. DE RÄTTIGHETERNA PÅVERKAS 
INTE AV DEN HÄR GARANTIN FRÅN COMPAQ. 

Kundens skyldigheter 
Du kan uppmanas att köra diagnostikprogram från 
Compaq innan maskinvaran repareras eller innan du 
tillsänds reservdelar. Efter felsökningen, förutsatt att inga 
maskinvarufel konstateras, debiteras servicen enligt 
Compaqs standardprissättning. 

Du ansvarar själv för att förvaringen av intern och 
konfidentiell information sker på ett säkert sätt, och för 
genomförandet av externa åtgärder för att återskapa 
förlorade eller ändrade filer, data eller program. 

Innan du ringer Compaqs kundtjänst angående reparation 
ska du kopiera all data i systemet. 

Före hämtning av varor till en auktoriserad reparatör 
ombeds du att ta bort alla extra tillbehör och att förpacka 
den skadade enheten i originalförpackningen. 

Utnyttjande av reparationstjänsten som 
ingår i maskinvarugarantin 
Under maskinvarugarantins giltighetstid omfattar 
reparationserbjudandet service på sådana delar som 
konsumenten själv kan byta ut, samt reparationer som 
utförs på auktoriserad verkstad (se nedan). Du kan utnyttja 
reparationstjänsten som ingår i maskinvarugarantin genom 
att ringa något av telefonnumren på sidan Telefonnummer 
i den här handboken, eller ta med din Compaq Presario till 
en auktoriserad leverantör. Var beredd på att uppvisa 
köpbevis. 

Service av delar som kan bytas av kunden 
Om tjänsten är tillgänglig i ditt område kan service av 
delar som kunden själv kan byta ut ske genom att Compaq 
levererar delar till dig. Compaq skickar dig den aktuella 
delen och instruktionsblad om hur du byter ut den defekta 
komponenten. Vid behov kan Compaq även bistå med 
telefonassistans. Defekta komponenter och enheter skall 
returneras till Compaq inom 30 dagar. I vissa fall kan du bli 
ombedd att uppge ditt kreditkortsnummer som säkerhet 
för dyrare reservdelar (exempelvis bildskärmen), och du 
åläggs att betala återförsäljningspriset på reservdelen om 
den skadade produkten inte returneras inom 30 dagar. 

På-platsen-service 
Service av maskinvara under maskinvarugarantins 
giltighetstid kan erhållas om du skickar tillbaka din dator 
till en auktoriserad leverantör av Compaq Presario PC. 

Nedan följer namn och adress på en enhet inom HP som 
ansvarar för Compaq-garantin i ditt land: 

Schweiz 
Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 9 
S-164 97 Kista 

OBS! ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN 
REGLERAS AV LICENSVILLKOREN PÅ FÖRSTA SIDAN. 
OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN INNEBÄR DET 
ATT DU HAR GODKÄNT LICENSVILLKOREN. OM DU 
INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN KAN DU 
RETURNERA PROGRAMVARAN OCH FÅ PENGARNA 
TILLBAKA. OM PROGRAMVARAN ÄR 
SAMPAKETERAD MED NÅGON ANNAN PRODUKT 
KAN DU RETURNERA HELA PRODUKTEN OCH FÅ 
PENGARNA TILLBAKA. 

Compaqs licensavtal för programvara gäller all 
tillhandahållen programvara förutom programvara från 
Microsoft®. Microsoft-produkter licensieras till dig under 
Microsofts licensavtal för slutanvändare (EULA) som ingår 
i Microsofts onlinedokumentation. 

Skydda din investering  
Du kan utöka fabriksgarantin med ytterligare två år. 
Mer information får du på vår webbsida på 
http://carepaq.emea.compaq.com eller ring 
Compaq Support. 
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Försäkran om överensstämmelse 
Enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 meddelar 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 10500 Ridgeview Ct. 
Cupertino, CA 95015-4010 
USA  

att produkten 

Produktnamn:  Compaq Presario datorsystem 

Modellnr: 6000-serien, 8000-serien, S0000-
serien 

Produktalternativ: Alla 

överensstämmer med följande produktspecifikationer: 

Säkerhet: IEC 60950:1991 + A1, A2, A3, A4 
EN 60950:1992 + A1, A2, A3, A4, A11 
IEC 60825-1:1993 + A1/E 60825-1:1994 + A11 
Klass 1 (Laser/LED) 

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klass B1) 

CISPR 24:1997/EN 55024:1998 

IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 — 
Harmonics 
IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 — Flicker 

FCC kapitel 47 CFR, del 15 klass B2)/ICES-003, 
utgåva 2 
AS/NZS 3548:1995 + A1 + A2:1997/ 
CISPR 22:1993 + A1 + A2:1996 klass B1) 

Telekom: TBR 21:1998, EG201 121:1998 

Tilläggsinformation: 

Produkten uppfyller kraven för nedanstående direktiv och 
bär därmed CE-märkningen. 

– Direktivet R&TTE 1999/5/EC 

1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med 
dator och kringutrustning från Compaq. 

2) Enheten överensstämmer med Del 15 i FCC-reglerna. 
Användning omfattas av följande två villkor: 
(1) enheten får inte orsaka skadlig störning och 
(2) enheten måste godta mottagen störning, inklusive 
sådan störning som kan orsaka problem vid 
användningen. 

Ansvarig för kvalitetsstyrning maskinvara 
Cupertino, CA, USA   Juli, 2003 

Kontaktinformation – ENDAST för information om 
överensstämmelse med bestämmelser: 

I Europa: Hewlett-Packard GmbH HQ-TRE 
Herrenberger Straße 140 
D-71034 Böblingen, Tyskland 
(FAX: + 49-7031-14-3143) 
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Specifikationer 
Elektriska märkdata: Modeller: 6000-serien, 8000-serien 

och S0000-serien 
100–127 V�/200–240 V�,  
4/2 A, 50/60 Hz 

Driftstemperatur: 5° till 35° C 
(På modeller med  
DVD+RW/+R-enhet är 
driftstemperaturen 5° till 30° C) 

Förvaringstemperatur: –40° till 70° C 

Relativ luftfuktighet 
under drift: 

 
15 till 80% vid 26° C 

Relativ luftfuktighet 
under förvaring: 

 
90% vid 65° C (utan kondens) 

 

 

Höjd över havet 
under drift: 

 
0–2286 m 

Höjd över havet under 
förvaring: 

 
0–4572 m 

Batterier medföljer den här 
produkten. Kasta inte bort dem när 
de är slut, lämna dem till 
batteriinsamlingen. 

Bij dit produkt zijn batterijen 
geleverd. Wanneer deze leeg zijn, 
moet u ze niet weggooien maar 
inleveren als KCA.  
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Information om säkerhet och 
överensstämmelse med gällande regler 

 

VARNING! Compaq Presario-datorn är tung. Se 
till att använda rätt lyftteknik när du flyttar den. 

 
 

 

VARNING! Statisk elektricitet kan skada 
diskenheterna, tilläggskorten och andra 
komponenter. Om du inte har tillgång till en 
arbetsplats som är skyddad mot statisk 
elektricitet bör du använda en handledsrem som 
sitter fast i någon av metalldelarna på datorn. 
Placera korten på en ledande skumplastyta eller 
i den ledande påse som de levererades i. Placera 
inte korten ovanpå påsen. 

 
 

 

VARNING! Använd inte datorn när du har tagit 
av höljet. Sätt alltid tillbaka det innan du startar 
datorn. 

 
 

 

VARNING! Läs “Extra säkerhetsinformation” i 
slutet av detta dokument innan systemet 
installeras och ansluts till elnätet. 

 
 

 

VARNING! Att använda fel slags minnesmodul 
kan skada datorn. 

 
 

 

VARNING! Dra inte ut minnesmodulen ur 
sockeln. Använd klämmorna för att skjuta ut 
modulen. 

 
 

 

VARNING! Överbelasta inte systemet genom att 
installera tilläggskort som kräver onödigt 
mycket ström. Systemet har utformats för att 
tillhandahålla i genomsnitt 2 A, + 5 V för varje 
kort i datorn. Den totala belastningen om +5 V 
på ett fullt system (ett system där alla 
kortplatser är upptagna) får inte överskrida det 
sammanlagda antalet kortplatser multiplicerat 
med 2 A. 

 
 

 

VARNING! Akta dig för de vassa kanterna på 
kortplatsens blindpanel. 

 
 

 

VARNING! Vid felaktigt batteribyte föreligger 
risk för explosion. Ersätt bara med samma eller 
liknande batterityp. Gör dig av med batterierna 
enligt tillverkarens instruktioner. 

 

ENERGY STAR-överensstämmelse 
Compaq Presario-datorer och -
bildskärmar som är märkta med 
ENERGY STAR®-logotypen 
överensstämmer med den 
amerikanska miljöskyddsbyråns 
ENERGY STAR-riktlinjer för energieffektivitet. 

Produkter som är ENERGY STAR-märkta har utformats för 
att dra mindre ström, hjälpa dig att spara pengar på 
elräkningar samt skydda miljön. 

ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke som tillhör 
USA:s federala regering. 

EMI-meddelande 
(gäller endast EU) 
Detta är en klass B-produkt. I hemmiljö kan den orsaka 
radiostörningar, vilket kan leda till att användaren måste 
vidta lämpliga åtgärder. 

Förklaring gällande de europeiska 
telenäten (gäller endast EU) 
Produkten uppfyller härmed kraven i R&TTE-direktivet 
1999/5/EC (bilaga II) och bär CE-märkning i enlighet 
därmed. Skillnaderna mellan de enskilda telenäten i olika 
länder medför emellertid att godkännandet i sig själv inte 
ger en ovillkorlig garanti för att anslutningen fungerar i 
alla avslutningspunkter i nätet. Om det uppstår problem 
bör du i första hand kontakta återförsäljaren av 
utrustningen. 

Kompatibilitet med europeiska nät 
(gäller endast EU) 
Denna utrustning har konstruerats för att fungera med 
analoga DTMF-nätverk (TBR-21 och liknande). 

Denna utrustning kan ha svårigheter med 
Internetfunktionerna i PSTN-nätverk som endast stödjer 
pulsvalsuppringning. Kontakta din nätverksoperatör för 
ytterligare hjälp. 
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Överensstämmelse med brittiska 
bestämmelser 
Detta modem har godkänts av ministern vid brittiska 
handels- och industridepartementet (Department of Trade 
and Industry) för anslutning till en separat huvudledning i 
det allmänna telenätet som drivs av särskilt licensierade 
telekommunikationsoperatörer, eller system som är 
anslutna till detta. (Gäller endast direktväxlade linjer, inte 
delade system eller 1-1-bärvågssystem.) 

Modemet är också lämpligt för anslutning till PABX 
(Private Automatic Branch Exchanges), som returnerar 
sekundär kopplingsindikation. 

Om modemet är avsett att användas tillsammans med en 
PBX som returnerar sekundär kopplingsindikation, får 
högst 2 pauser på vardera fyra sekunder infogas mellan 
den ursprungliga siffran för PSTN-åtkomst och det 
uppringda telefonnumret. Detta ska ske för att undvika 
störning i PTO-nätet. 

Om modemet är avsett att användas tillsammans med en 
PBX med förlängningskoppling som tillhör BT, kan 
anslutning av modemet endast utföras av BT eller av den 
auktoriserade underhållsansvarige för PBX, såvida denne 
inte 14 dagar i förväg har mottagit en skriftlig underrättelse 
om att anslutningen ska skötas av en annan person och 
denna period har löpt ut. 

Modemet är endast lämpligt att användas på telefonlinjer 
som tillhandahålls med funktioner för loopfrånkoppling 
eller flerfrekvensuppringning. 

Användare av detta modem bör observera att 
godkännandet gäller anslutning till det allmänna telenätet 
via medföljande gränssnitt. Anslutning av ett modem till 
det allmänna telenätet med någon annan metod medför att 
godkännandet upphävs. 

Det ges ingen garanti för att utrustningen fungerar korrekt 
under alla omständigheter. Kontakta leverantören om det 
uppstår problem. 

Vissa nätoperatörer kräver att presumtiva användare av 
deras nät begär tillstånd för anslutning och för installation 
av lämpligt uttag. 

REN (Ringer Equivalence Number) 
Modemets REN-nummer är 1. REN är en riktlinje för det 
högsta tillåtna antalet apparater som kan anslutas 
samtidigt till en och samma telefonlinje. REN-värdet för 
varje enskild apparat summeras och bör inte överstiga 4. 
Såvida inget annat anges förutsätts en telefon ha REN-
värdet 1. 

Godkänd användning 
Modemet har endast godkänts för följande: 

• Lagring av telefonnummer för hämtning via en 
förbestämd kod 

• Identifiering av ursprunglig kopplingsindikation 

• Automatisk uppringnings-/svarsfunktion 

• Tondetektor 

• Funktion vid avsaknad av sekundär 
kopplingsindikation 

• Högtalarfunktion 

Modemet är INTE avsett för användning som tillägg till en 
mynttelefon. 

Modemet är inte godkänt för anslutning till privata 
taltjänster i Storbritannien. 

Modemet kan inte hantera automatisk återuppringning. 

All övrig användning upphäver godkännandet av 
modemet, om den medför att modemet inte längre 
uppfyller de standarder som låg till grund för 
godkännandet. 

Godkännandet av modemet UPPHÄVS om apparaten 
modifieras på ett sätt som inte beviljats av BABT, eller om 
den används tillsammans med eller ansluts till extern 
programvara som inte har accepterats formellt av BABT. 

Lagring av telefonnummer 
Du rekommenderas att kontrollera de telefonnummer som 
har lagrats i modemet omedelbart efter det att de har 
registrerats. 

För att förhindra felaktig klass- och nätverksstörning bör 
du kontrollera att alla manuellt registrerade 
telefonnummer har skrivits in korrekt. 
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Det slagna numret kan ibland omfatta ett paustecken 
(kommatecken), som medför att modemet kan fungera 
tillsammans med en PABX. Varje kommatecken medför en 
paus på två sekunder. 

 

VARNING! När detta används ska alltid 
grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas för 
att undvika brand, elektriska stötar och 
personskador, bland annat följande: 

• Använd inte i närheten av vatten, exempelvis 
badkar, tvättställ, diskbänk, vask, våta 
källare och bassänger. 

• Undvik användning under åskväder. Du kan 
få en elchock på grund av blixtnedslag. 

• Använd inte produkten för att slå larm om en 
gasläcka som finns i närheten. 

• Koppla alltid bort modemkabeln innan du 
öppnar höljet eller rör vid en oisolerad 
modemkabel, ett uttag eller några interna 
komponenter. 

• Om enheten inte redan är försedd med 
telekabel ska endast en Nr. 26 AWG-
telekabel eller större användas för att minska 
risken för brand. 

• Anslut inte modem- eller telekabel till uttaget i 
nätverkskortet (NIC). 

SPARA DESSA INSTRUKTIONER 
 

Extra säkerhetsinformation 
Den här produkten har inte testats för anslutning till ett 
“IT”-strömsystem (ett strömdistributionssystem som 
saknar direkt jordad anslutning i enlighet med IEC 60950). 

Säkerhetsvarning för växelström 
 

 

VARNING! Installera datorn nära ett 
växelströmsuttag. Nätkabeln är Compaq 
Presario-datorns huvudenhet för bortkoppling 
från växelström och måste alltid vara 
lättillgänglig. Nätkabeln som levererades med 
systemet har en jordad kontakt för din säkerhet. 
Använd alltid kabeln tillsammans med ett 
korrekt jordat vägguttag för att undvika fara för 
elektriska stötar. 

 

 

VARNING! Ditt system är utrustat med en 
spänningsväljare, som används i system med 
antingen 115 eller 220 volts spänning. 
Spänningsväljaren är förinställd till rätt spänning 
för användning i det land/den region där den 
säljs. Om spänningsväljaren ställs i fel läge kan 
datorn skadas, ett fel som inte omfattas av 
garantin. 

 
 

 

 

VARNING! Du minskar risken för elektriska 
stötar via telenätet genom att ansluta datorn till 
nätuttaget innan du ansluter den till 
telefonlinjen. Du bör dessutom koppla bort 
telefonlinjen innan du kopplar loss 
datorkontakten ur vägguttaget. 

 
 

 

VARNING! Koppla alltid bort modemsladden 
från telefonsystemet innan du sätter fast eller tar 
bort datorns hölje. 

 
 

 

VARNING! Använd inte datorn med höljet 
borttaget. 

 
 

 

VARNING! Användaren får inte utföra 
underhållsarbeten på nätaggregatet. Du 
förebygger skador på nätaggregatet genom att 
låta en auktoriserad tekniker reparera eller byta 
ut det. Alla övriga komponenter kan underhållas 
av användaren. 

 
 

 

VARNING! För din egen säkerhets skull bör du 
alltid koppla bort datorn från strömkällan och 
eventuella telekommunikationssystem 
(exempelvis telefonlinjer), nätverk och modem 
innan du utför någon av åtgärderna som 
beskrivs i denna handbok. I annat fall kan du 
eller utrustningen skadas. Nätaggregatet och 
modemet innehåller farliga spänningsnivåer. 

Varning gällande litiumbatteri 
 

 

VARNING! Datorn använder ett litiumbatteri, typ 
CR2032. Vid felaktigt batteribyte föreligger risk 
för explosion. Ersätt bara med samma eller 
liknande batterityp. Gör dig av med batterierna 
enligt tillverkarens instruktioner. 

 

Lasersäkerhet 
Lysdiodprodukt klass 1 
CD-ROM- och DVD-ROM-enheten innehåller ett 
lasersystem och klassificeras som en “Laserprodukt klass 
1”, enligt en strålningsstandard som fastställts av den 
amerikanska myndigheten DHHS (Department of Health 
and Human Services) i enlighet med den amerikanska 
strålningslagen (Radiation Control for Health and Safety 
Act) från 1968. 
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Om enheten behöver underhåll kontaktar du ett 
auktoriserat serviceställe. 

 

 

VARNING! Om du använder dig av andra 
kontroller eller modifieringar eller vidtar andra 
åtgärder än de som beskrivs i Användar-
handboken, kan du riskera att utsättas för farlig 
strålning. Du förhindrar direktexponering för 
laserstrålning genom att inte öppna blind-
panelen framför CD-ROM- eller DVD-enheten. 

 

Laserproduktetikett 
Följande etikett eller motsvarande är placerad på 
yttersidan av laserprodukter: 

 
Den här etiketten visar att produkten är klassificerad som 
en KLASS 1 LASERPRODUKT. Etiketten finns på 
laserenheten som är installerad i din produkt. 

Skydd av TV-antennkontakter 
Jordning av extern TV-antenn 
Om en utomhusantenn eller utomhuskabel har anslutits till 
produkten bör du kontrollera att antennen eller kabeln är 
jordad, vilket utgör ett visst skydd mot spänningstoppar 
och statisk laddning. Artikel 810 i den amerikanska 
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, innehåller 
information om korrekt jordning av masten och dess stöd, 
jordning av inkommande ledning till en antenn-
urladdningsenhet, storleken på jordledare, placeringen av 
antennurladdningsenheten, anslutning till jordnings-
elektroder och krav på jordningselektroden. 

Åskskydd 
För utökat skydd av Compaq-produkten under åskväder 
eller när den lämnas obevakad och oanvänd under en 
längre tid, bör du koppla bort produkten från vägguttaget 
och koppla bort antennen eller kabelsystemet. Detta 
förhindrar skador på produkten orsakade av blixtnedslag 
och spänningstoppar. 
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Jordning av antenn

Jordning av antenn

Jordningskomponent

Elektrisk serviceutrustning

Jordningsklämmor

Jordningsklämma

Jordningsledare (NEC, avsnitt 810-21) 

Urladdningsenhet för antenn (NEC, avsnitt 810-20)

Antenntilledningstråd

Jordningselektrodsystem (NEC, artikel 250, del H)

Hänvisning

 

Kraftledningar 
Ett utomhusantennsystem bör inte placeras i närheten av 
kraftledningar eller andra elektriska belysnings- eller 
strömkretsar eller där antennsystemet kan falla ned på 
sådana belysnings- eller strömkretsar. 

 

 

VARNING! När du installerar ett utomhus-
antennsystem bör du vara mycket noga med att 
inte komma i kontakt med denna typ av 
kraftledningar eller strömkretsar, eftersom det 
kan medföra livsfara. 



 

 

 

 


